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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Masalah 

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan yang kehadirannya sangat 

ditunggu-tunggu oleh pasangan suami-istri. Orangtua akan merasa bahagia jika 

anak yang dilahirkan dalam kondisi sehat dan normal, kondisi berbeda akan 

terjadi jika anak mereka memiliki suatu kekurangan dalam perkembangannya. 

Perasaan sedih, kecewa, merasa bersalah, menolak atau marah-marah, pada 

umumnya terjadi pada orangtua sebelum akhirnya mereka dapat menerima 

keadaan anak (Mangunsong, 2011 dalam Ria, 2012). 

Salah satu permasalahan dalam perkembangan anak yang menjadi sorotan 

adalah Autism Spectrum Disorder (ASD). Definisi Autism Spectrum Disorder 

adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan kurangnya komunikasi 

sosial dan interaksi sosial yang bersifat persisten, serta adanya pola perilaku dan 

aktivitas yang bersifat repetitif (DSM V, 2013). Anak dengan autisme biasanya 

tidak menunjukkan gejala yang tampak saat lahir, akan tetapi gejala akan semakin 

terlihat jelas saat seiring dengan bertambahnya usia. Autisme dapat terjadi pada 

anak siapa saja, tidak ada perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan 

etnis. 

Prevalensi autisme di dunia semakin lama semakin meningkat. Hingga 

sebelum tahun 2000, prevalensi autisme 2-5 sampai dengan 15-20 per 1.ooo 

kelahiran, 1-2 per 1.000 penduduk dunia. Data ASA (Autism Society of America) 
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tahun 2000 yaitu 60 per 10.000 kelahiran, dengan jumlah 1:250 penduduk, 

sementara, data CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di USA tahun 

2001 menunjukkan 1:150 penduduk, dan di beberapa daerah USA/UK yaitu 1:100 

penduduk. Pada tahun 2012, data CDC menunjukkan bahwa sejumlah 1:88 anak 

penyandang disabilitas autisme dan pada 2014 meningkat 30% yaitu sebanyak 

1:68 anak di USA menyandang autisme (Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, 2018). 

Data yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada data yang pasti 

karena belum ada survei resmi menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (2018). Meskipun demikian, pada tahun 2013 Direktur 

Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan menduga bahwa jumlah anak 

dengan autisme sekitar 112 ribu dengan rentan usia 5-19 tahun. Angka ini didapat 

berdasarkan perhitungan prevalensi autisme 1,68:1.000 anak anak dibawah usia 

15 tahun, dengan jumlah sekitar 66 juta anak usia 5-19 tahun menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2010 (Priherdityo, 2016). 

Data di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, data yang diperoleh dari 

RSU Dr. Soetomo menunjukkan jumlah penyandang autisme meningkat setiap 

tahunnya, dimulai dari tahun 2009 ada 92 pasien autisme hingga 2010 meningkat 

menjadi 100 pasien, di tahun 2011 meningkat menjadi 125 pasien yang 

mendapatkan perawatan. Menurut Yunias Setiawati selaku psikiater anak dan 

remaja RSU Dr. Soetomo, sampai bulan Oktober 2012 pasien autisme sudah 

mencapai angka 107 pasien (Anna, 2012). 
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Peningkatan jumlah anak-anak penyandang autisme tentu diikuti pula 

dengan adanya peningkatan jumlah keluarga yang memiliki anak dengan autisme. 

Keluarga terutama orangtua akan menghadapi sebuah tuntutan yaitu mengasuh 

anak dengan autisme. Mengasuh anak adalah sebuah proses yang kompleks yang 

melibatkan tanggungjawab, sosialisasi, pengajaran, perlindungan, serta proses 

penyembuhan sesuai dengan kebutuhan anak (Holditch-Davis & Miles, 2005).  

Beban pengasuhan ini dapat menjadikan orangtua mengalami stres dalam 

pengasuhan. Menurut Abidin (1995) stres pengasuhan adalah kecemasan dan 

ketegangan berlebihan yang secara khusus terkait dengan peran orangtua dan 

interaksi orangtua dengan anak. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa tingkat stres orangtua yang memiliki anak dengan ASD lebih tinggi 

dibandingkan dengan tingkat stres pada orangtua yang memiliki anak normal atau 

anak dengan gangguan perkembangan lainnya (McConnell, dkk., 2014; McStay, 

dkk., 2014; Pastor-Cerezuela, Fernandez-andres, dkk., 2015).  

Tantangan yang dihadapi keluarga yang memiliki anak dengan autisme 

adalah, pertama, autisme adalah gangguan perkembangan yang akan ada sampai 

seumur hidup (Happe, 1994), artinya seorang ibu harus melakukan pengasuhan 

seumur hidup anak yang dimilikinya. Kedua, autisme menyebabkan gangguan 

pada komunikasi, sosialisasi, dan imajinasi (Happe, 1994) sehingga apapun yang 

dilakukan oleh anak, ibu sebagai pengasuh harus menyesuaikan semua aspek 

tersebut dengan anak. Ketiga, anak dengan autisme memiliki hambatan 

mengekspresikan emosi sehingga membuat orangtua sulit membangun kelekatan 

dengan anak (Asrizal, 2016). Keempat, anak dengan autisme perilaku menarik diri 
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dan acuh tak acuh dengan sekitar dan kadang kesal dengan adanya pendekatan 

sehingga sulit bagi orangtua untuk menunjukkan kasih sayang lewat sentuhan dan 

perhatian (Asrizal, 2016). Hal yang sama juga dijelaskan oleh Weiss (2002) 

bahwa anak autisme cenderung menghindari afeksi. Terakhir, memiliki anak 

dengan autisme terkadang menjadi beban bagi orangtua bahkan menjadi aib dalam 

keluarga sehingga sulit untuk menerima kehadiran anak (Asrizal, 2016). 

Penelitian menyebutkan bahwa tingkat stres pengasuhan pada anak dengan 

autisme dan simtom depresi lebih tinggi dialami oleh ibu daripada ayah (Davis & 

Carter, 2008). Ibu lebih mengalami stres disebabkan karena peranan yang dimiliki 

dalam pengasuhan lebih besar. Menurut Hewwet & Frenk D (1996) peran ibu 

terhadap anak berkebutuhan khusus adalah, pertama, sebagai pendaming utama, 

yaitu sebagai pendamping utama dalam membantu tercapainya tujuan layanan 

penanganan dan pendidikan anak. Kedua, sebagai advokat yang mengerti, 

mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapat layanan 

pendidikan sesuai karakteristik khusus yang dimiliki anak. Ketiga, sebagai sumber 

data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi. 

Keempat, sebagai guru yang mendidik anak dalam kehidupan di luar jam sekolah. 

Kelima, sebagai diagnostisian penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus, 

terutama di luar jam sekolah.  

Menurut Deater-Deckard (2004) menjelaskan ibu menjadi lebih rentan 

stres karena faktor parent-child relationship, yaitu yang pertama, saat tidak ada 

penguatan positif dari anak (child reinforce) yang pada anak dengan autisme juga 

akan lebih sulit untuk membangun hubungan karena adanya karakteristik menarik 
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diri. Kedua, kondisi anak yang tidak sesuai dengan harapan yang menimbulkan 

penolakan dari orangtua (acceptability of child to parent). Ketiga, kurangnya 

kelekatan yang terbangun (attachment) yang pada anak autisme akan sulit 

dilakukan karena adanya hambatan dalam mengekspresikan afeksi dan emosi. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Allen, dkk. (2013) mengenai stres pada ibu dan ayah 

yang memiliki anak dengan ASD menunjukkan hasil bahwa faktor prediktor yang 

menyebabkan ibu stres adalah faktor social skills karena mempengaruhi 

bagaimana hubungan antara ibu dan anak, sementara faktor prediktor stres pada 

ayah adalah cognitive/sensory awareness.  

Menurut penelitian Saptasari (2017), ibu menghabiskan lebih banyak 

waktu di tempat terapi untuk mengantar, menjemput, mendampingi bermain, 

belajar, beribadah, sementara ayah berperan untuk hal yang bersifat tidak 

langsung yaitu, mengikuti diet dan pembiayaan terapi anak. Stres yang dialami 

oleh ibu ternyata tidak hanya disebabkan oleh permasalahan perilaku anak saja 

tetapi juga diperkuat dengan adanya rasa pesimis akan masa depan anak. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Little (2002) bahwa stres yang dialami oleh ibu dari anak 

berkebutuhan khusus berhubungan dengan perasaan pesimis ibu akan masa depan 

anak terkait dengan kemandirian mereka saat ibu tidak lagi dapat tinggal bersama 

dengan anaknya. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa peran orangtua terutama 

ibu, dalam mengasuh anak dengan autisme tidaklah mudah dan banyak tantangan 

yang harus dihadapi.  

Menghadapi tantangan dalam mengasuh anak dengan autisme tentu 

membutuhkan kemampuan khusus. Ibu yang merawat dan mendidik anak dengan 
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penuh kasih sayang akan berdampak lebih positif dibanding ibu yang hanya 

menjadikan merawat adalah sebuah kewajiban. Salah satu faktor yang 

berhubungan dengan kemampuan menghadapi tantangan adalah faktor internal, 

yaitu kepribadian tangguh atau hardiness (Weiss, 2002).  

Merujuk pada definisi, menurut Kobasa (1982) hardiness adalah kumpulan 

karakteristik yang berfungsi sebagai sumber pertahanan dalam menghadapi 

peristiwa hidup yang menekan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

ketangguhan (hardiness) membantu meningkatkan atau mempertahankan 

performa dan kesehatan ketika berada dalam kondisi stres (Kobasa & Maddi, 

1982). Penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa individu yang memiliki 

hardiness akan memiliki kontrol pribadi, komitmen, dan siap dalam menghadapi 

tantangan, artinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri atau luar diri 

individu dilihat sebagai suatu kesempatan untuk tumbuh.  

Faktor dukungan sosial, dijelaskan dalam penelitian Baristol (1984, dalam 

Weiss, 2002) menjelaskan ibu yang memiliki anak dengan autisme memiliki 

tingkat stres yang rendah dengan adanya dukungan sosial yang tinggi. Dukungan 

sosial ini tidak akan menjadi berarti apabila dalam diri seseorang yang diberi 

dukungan sosial, tidak menilai apa yang dia dapatkan sebagai dukungan sosial 

sehingga dapat dikatakan bahwa faktor individu dapat mempengaruhi seseorang 

dalam mempersepsikan dukungan sosial yang dia terima. 

Menurut Gannelen & Paul (1984), ketiga komponen dari hardiness secara 

berbeda terkait dengan dukungan sosial. Penelitian Rahmawan (2010) 

menunjukkan bahwa dukungan sosial secara signifikan berkontribusi 
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meningkatkan hardiness. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Sari 

(2014), yang menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan hardiness 

individu. Penelitian Santoso (2018) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya kepribadian hardiness adalah dukungan sosial. 

Dukungan sosial adalah suatu bentuk perhatian, penghargaan, 

kenyamanan, maupun bantuan dalam bentuk lainnya baik bantuan fisik maupun 

psikologis yang diterima individu dari orang lain ataupun dari kelompok (Sarafino 

& Smith, 2011). Menurut Sarafino & Smith (2011), dengan hadirnya dukungan 

sosial, kesehatan individu akan lebih baik karena dukungan sosial mampu 

meningkatkan harga diri, konsep diri, kepercayaan diri, dan kepuasan terhadap 

hidup. Maka dari itu, ibu yang memiliki dukungan sosial akan lebih mampu 

membentuk kepribadian hardiness dalam mengasuh anak mereka yang memiliki 

autisme. Penelitian yang sama juga menunjukkan hasil bahwa dukungan sosial 

meningkatkan penerimaan diri ibu dengan anak penyandang autisme. Berbagai 

dukungan sosial yang diterima membuat orangtua bisa menerima anaknya dengan 

baik ditandai dengan komunikasi orangtua dengan anak, perhatian dan kasih 

sayang, keterlibatan orangtua, dan kepercayaan orangtua pada anak. Dukungan ini 

membuat orangtua termotivasi serta percaya diri dalam mengasuh dan 

mengembangkan anaknya yang memiliki autisme sesuai potensi yang dimiliki 

(Wijaksono, 2016; Prayugo, 2018).  

Mengetahui bagaimana dukungan sosial berhubungan dengan hardiness pada ibu 

dalam memberikan pengasuhan kepada anak dengan autisme, maka peneliti 

tertarik ingin meneliti lebih lanjut hubungan kedua variabel ini.  
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1.2     Identifikasi Masalah 

Memiliki anak yang lahir dan tumbuh dengan sehat dan sesuai dengan 

tugas perkembangan, adalah harapan semua orangtua. Namun, tidak semua anak 

dapat lahir dan tumbuh demikian. Beberapa anak mengalami gangguan saat lahir 

dan saat tumbuh, baik secara fisik maupun psikologis dan hal ini menjadi 

tantangan bagi orangtua, khususnya ibu, sebagai pengasuh anak. Penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat stres pada orangtua yang memiliki anak dengan 

autisme lebih tinggi dibanding tingkat stres pada orangtua yang memiliki anak 

normal atau anak dengan gangguan perkembangan lainnya (McConnell, dkk., 

2014; McStay, dkk., 2014; Pastor-Cerezuela, Fernandez-andres, dkk., 2015). 

Peran seorang ibu, sudah seharusnya mampu mengasuh anak meskipun 

dalam keadaan banyak tekanan. Namun, tidak semua ibu mampu melakukannya. 

Salah satu faktor yang membedakan kemampuan ini adalah faktor individual yaitu 

kumpulan karakteristik, khususnya karakteristik hardiness.  

Hardiness mampu membuat seorang ibu lebih kuat, lebih percaya diri dan 

mampu bersikap positif terhadap tantangan selama pengasuhan sehingga 

hardiness adalah karakteristik kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh ibu yang 

memiliki anak dengan autisme. Hardiness bukanlah suatu karakteristik yang akan 

tetap statis, tidak akan berubah-ubah sepanjang waktu, akan ada saatnya individu 

tidak merasa kuat menghadapi tantangan. Salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan hardiness adalah dukungan sosial.  

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk menjadikan 

dukungan sebagai variabel independen dan hardiness sebagai variabel dependen 
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sehingga apabila disusun menjadi sebuah penelitian, tema yang diangkat oleh 

penulis adalah hubungan dukungan sosial dengan hardiness pada ibu dengan anak 

penyandang autisme. 

1.3      Batasan Masalah 

Peneliti memiliki batasan-batasan untuk mencari hubungan variabel X 

dengan variabel Y, yaitu pada: 

1. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial, yaitu mengukur tingkat ketersediaan dukungan sosial 

dalam berbagai bentuk seperti dukungan emosional, dukungan informasi, 

dukungan nyata, dan dukungan berupa interkasi positif dari segala sumber. 

2. Hardiness,  

Kumpulan karakteristik kepribadian yang memiliki fungsi sebagai suatu 

sumber kekuatan dalam menghadapi peristiwa stressful dan mengurangi 

efek negatif yang ditimbulkan (Kobasa, 1982). 

3. Batasan pada subjek penelitian ini adalah pada ibu yang memiliki anak 

dengan autisme. 

1.4      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara 

dukungan sosial dengan hardiness pada ibu yang memiliki anak dengan autisme?” 
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1.5     Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara dukungan sosial dengan hardiness pada ibu yang 

memiliki anak dengan autisme. 

1.6      Manfaat Penelitian 

1.6.1   Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya terkait topik penelitian dukungan sosial, hardiness serta ibu 

dengan anak penyandang autisme. 

1.6.2   Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan bagi 

orangtua, khususnya ibu yang memiliki anak dengan autisme agar 

memahami pentingnya dukungan sosial dan hardiness dalam mengasuh 

anak.
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